Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
351-6/2019.
6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én (szerdán)
délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor,
Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi konszolidált költségvetésének előirányzat
módosítása elfogadása (rendeletalkotás)
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számon „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben” című pályázat alapján kiírt Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázatról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
6./ Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása a Bucsa Község Önkormányzata és
a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda közötti szerződés ellenőrzése
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
7./ A Református Egyház kérelme a református templom felújítása nyújtott kölcsön
visszafizetési határideje módosítására
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Bejelentések
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás?
A képviselők az előterjesztéshez nem kívántak hozzászólni.
Kláricz János polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás.
Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat
módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Kérte Földesi Györgynét, a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a
bizottság tagjainak véleményéről.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és
elfogadta Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi költségvetésének előirányzat módosítását,
és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé is.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
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A képviselők az előirányzat módosítást az előterjesztés alapján elfogadták, kérdés és
hozzászólás sem volt.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete előirányzat módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2018.
évi módosított költségvetés fő összegének változását bevételi és kiadási oldalon
egyezően 41.183.870.-Ft növekedéssel elfogadja.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg bevételi és kiadási oldalon
1.051.883.700.-Ft-ról 1.100.067.570.-Ft-ra módosul, melyet Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelete módosításába
beépít.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnali
3./ napirendi pont Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi konszolidált költségvetésének
előirányzat módosítása elfogadása (rendeletalkotás)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2018. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását.
Kérte Földesi Györgynét, a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a
bizottság tagjainak véleményéről.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és
elfogadta Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi konszolidált költségvetésének előirányzat
módosítását, és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi konszolidált költségvetésének
előirányzat módosításával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet tervezete a
Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság 8/2019.(II.26.) jóváhagyó
határozata alapján Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Bucsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.23.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§ (1) bekezdésének helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. §
Az önkormányzat konszolidált költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált 2018. évi költségvetését az 1. melléklet
szerint
1 105 051 022 forint költségvetési bevétellel,
1 105 051 022 forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.”

2. §
Az Ör. 4.§. (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
A konszolidált költségvetési bevételek
(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési bevételeinek
működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

416 034 819

1. Önkormányzatok működési támogatásai

221 412 512

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-n belülről

194 622 307

II. Közhatalmi bevételek (B3)

35 050 000

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

5 000 000
25 000 000
4 000 000

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)
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0
1 050 000

III. Működési bevételek (B4)

17 821 724

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B6)

18 679 046

V.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

487 585 589

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)

299 571 033

VI. Felhalmozási bevételek (B5)

0

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

7 500 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

299 571 033

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

794 656 622

VIII. Finanszírozási bevételek

310 394 400

1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

2. Maradvány igénybevétele

46 817 297

3. Likviditási célú hitelek felvétele

256 108 238

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)

1 105 051 022

3.§
Az Ör. 5.§ (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
A konszolidált költségvetési kiadások

(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési kiadásainak,
működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

244 825 646

II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

III. Dologi kiadás (K3)

33 551 758
168 872 992

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

33 235 025

V.

92 481 569

Egyéb működési célú kiadások (K5)
Működési tartalék

0
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Működési kiadások összesen (K1-K5)

572 966 990

VI. Beruházások (K6)

79 959 991

Immateriális javak beszerzése

9 442 520

Informatikai eszközök beszerzése

3 036 578

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

14 019 451

Pályázati önerő

6 400 000
11 082 904

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás
Ingatlan vásárlás létesítés

35 978 538
186 379 913

VII. Felújítások (K7)
Alföldvíz Zrt értéknövelő felújítása

2 000 000

Óvoda felújítása

118 525 107

EFOP pályázatból Műv. ház felújítás

1 400 000

Közmunka programból utak felújítása

8 533 003

Pályázatból belterületi utak felújítása

11 530 788

Térfigyelő kamera felújítás

200 000

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás

44 191 015

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

2 000 000

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

2 000 000

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

0

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

268 339 904

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

0

841 306 894
263 744 128

Finanszírozási kiadások (K9)
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1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 635 890

2. Hitelek törlesztése

256 108 238

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

1 105 051 022

4.§
Az Ör. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7 .§
(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerve létszámát 2018. évre együttesen 172 főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 151 fő.
5.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
(4) A Rendelet 3.1 melléklete helyébe e rendelet 3.1 melléklete lép.
(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(8) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(9) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(10) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(11) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(12) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
6. §
(1)
E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
(2)
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2019. február 27.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 28.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához
I.

Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára
nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a
végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az
önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása
hatással van a társadalomra.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző
jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A
költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

III.

Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV.

Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

V.

Adminisztratív
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket tekintve nincs jelentős
hatása.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A költségvetési rendelet megalkotása, módosítása kötelező az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

VII.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2019. február 27.
Dr. Nagy Éva
jegyző

4. napirendi pont: Az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 azonosító számon „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat alapján kiírt Bucsai
középiskolai ösztöndíj pályázatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az EFOP-3.9.2-162017-00041 azonosító számon „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című
pályázat alapján kiírt Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázatról szóló önkormányzati rendelet
megalkotását.
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Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy volt-e már ilyen ösztöndíj pályázat? Ez a
rendelet 10.000 Ft-os támogatást jelent a nyertes pályázóknak. Az EFOP-os pályázat a
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat alapján kerül kiírásra.
A pályázati kiírásban szerepel a 3.§ (3) bekezdésben a pályázat benyújtásának feltételei, az ott
szereplő „legalább” szót nem javasolja a megfogalmazásban, mivel az lehetőséget biztosít
arra, hogy bővebb legyen a benyújtandó dokumentumok köre.
Az ösztöndíj pályázatról szóló rendeletet elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: A rendelet a Kulturális Bizottság tagjaira ró feladatot, és a
„legalább” szó azt jelenti, hogy a meghatározott mellékleteket tartalmaznia kell a benyújtott
pályázatnak. A kulturális bizottság ennél szűkebb kört nem határozhat meg. A keretösszeg
került bele még a rendeletbe, amely 2.000.000 Ft, és ennek az ösztöndíjnak a pályázat ideje
alatt van futása, ha ez az összeg kifut, akkor a rendelet hatályon kívül lesz helyezve, és az
ösztöndíj pályázat megszűnik.
Földesi Györgyné képviselő: A „legalább” szó lehetőséget ad mozgástérre. Nem javasolná,
hogy legyen ilyen lehetőség. Határozottan mondjanak ki feltételeket. Mindennek van
jelentősége, az „és”-nek, a vesszőnek, mindennek.
A pályázatnak nincs saját erő igénye, élni kell a lehetőséggel.
Kláricz János polgármester: A benyújtott pályázatokról a Kulturális Bizottság fog dönteni, a
rendelettel egy elnyert pályázat forrását fogják felhasználni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Javasolja, hogy a képviselő asszony által javasolt módosítással kerüljön
elfogadásra a rendelet, tehát a „legalább” szó kerüljön ki a 3.§. (3) bekezdésből.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e azzal, hogy a
„legalább” szó kerüljön ki a rendelet 3.§. (3) bekezdéséből.
A képviselők helybenhagyólag egyhangúan egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázatról szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete
a Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázatról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya
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(1) A rendelet hatálya kiterjed az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Térségi együttműködés a
humán kapacitások fejlesztéséért” című pályázat vonatkozásában Bucsa Község
Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgársággal
rendelkező természetes személyre (továbbiakban: pályázó, támogatott), aki nappali
tagozaton hazai középiskolai intézményben tanulói jogviszony keretében folytatja
tanulmányait. Pályázatot nyújthat be a Bucsai középiskolai ösztöndíj pályázat
(Továbbiakban: ösztöndíj) keret terhére.
(2) Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes, valamint cselekvőképtelen
pályázó nevében a törvényes képviselője jár el.
2.§
Ösztöndíj támogatás feltétele
(1) Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:
-állandó bucsai lakóhely,
-magyar állampolgárság
-utolsó lezárt félév súlyozatlan átlaga meghaladja a 3,5-öt,
-az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a pályázó beiratkozott hallgatója a
pályázatban megjelölt intézmények,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- ha a pályázó tanulmányi átlaga 4,0 feletti
- az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori
nyugdíjminimum háromszorosát.
(2) Az ösztöndíj összege a 2018/19-es tanév II. félévében és a 2019/20- as tanév I.
félévében februártól júniusig (5 hónap) és szeptembertől januárig (5 hónap) terjedő
időszakra 10.000.- Ft/hónap összegben egy összegben kerül folyósításra.
(3) Az I. félév ösztöndíja 2019. április 6. napjáig, a II. félév ösztöndíja 2019. október 4
napjáig kerül folyósításra. Az ösztöndíj utalása a Támogatott, illetve törvényes
képviselő által megadott folyószámlára történik.
(4) Az ösztöndíj kizárólag az aktív tanulói vagy hallgatói jogviszony időtartama alatt
folyósítható.
(5) Az Önkormányzat az ösztöndíj forrását az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című európai
uniós projekt terhére biztosítja.
3.§
Az ösztöndíj pályázati felhívás és elbírálása
(1) Az ösztöndíj pályázati felhívásának elkészítése és a benyújtott pályázatok elbírálása a
Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság feladatkörébe tartozik.
(2) A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján kerül meghirdetésre.
(3) A pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza:
- a pályázók körének pontos megjelölése,
- az elnyerhető ösztöndíj összege, időtartama és feltételei,
- a pályázat benyújtásának módja és határideje,
- a pályázat elbírálásának rendje és határideje,
- a maximálisan támogatható pályázatok száma,
- a rendelkezésre álló forrás keretösszege,
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-

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

tájékoztatást arról, hogy a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot kiíró EFOP 3.9.2162017-00041 „Térségi együttműködés a humán kapacitások fejlesztéséért” az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából, valamint a pályázat során felmerülő egyéb kötelező adatszolgáltatáshoz
kapcsolódóan is az ösztöndíj időtartama alatt azt kezelje, arról nyilvántartást
vezessen.
Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban
meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet.
A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a) a pályázó lakcímkártyájának másolatát,
b) az iskolalátogatási igazolást az aktuális félévi tanulói jogviszonyról,
c) az egy háztartásban élők egy főre jutó előző havi jövedelmének igazolását,
d) az utolsó lezárt félév tanulmányi eredményének iskola által hitelesített másolata
e) továbbá e rendelet 1.-2. mellékletét kitöltve, aláírva.
Az e rendelet szerinti jognyilatkozatok megtételére a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Az ösztöndíj odaítéléséről a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a
pályázati felhívásban rögzített elbírálási határidőig dönt és a döntésről postai úton
megküldött levélben értesíti a pályázókat.
A pályázati adatlap és a mellékletek kizárólag elektronikusan a bucsa@bucsa.hu email címen nyújthatóak be.
Az ösztöndíj odaítélése a pályázati kritériumoknak való megfelelés esetén sem
automatikus. A pályázati forrás miatt rendelkezésre álló keretet meghaladó pályázó
esetén, a pályázatok érkezési sorrendje (e-mailek beérkezése) dönti el, hogy ki
támogatható még a keretből.
4.§
Az ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége

(1) Köteles az ösztöndíjban részesülő:
- tanulói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt
oktatási intézményben a pályázatban megjelölt szakon vagy szakirányon
tanulmányait megszakítás nélkül folytatni,
- a tanuló szülője, illetve törvényes képviselője, az ösztöndíjjal érintett tanulmányi
időszakok alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul
(de legkésőbb 5 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot,
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az
alábbi adatok változásakor:
a) tanulmányok helyének megváltozása, (az új intézmény megnevezésével)
b) személyes adatok változása (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím)
(2) A Pályázónak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesíteni:
a) az ösztöndíj odaítélésével párhuzamosan be kell kapcsolódniuk az
ösztöndíjpályázat kapcsán kialakított helyi szereplők által megvalósított helyi
önkéntes programokba az 1. melléklet szerinti nyilatkozat megtételével.
5.§
Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése
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(1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni és a Támogatottat a folyósított
ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének 30 napon belül történő
visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:
a) tanulói jogviszonya megszűnik,
b) ha a tanulói jogviszony igazolási kötelezettségének, vagy adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget,
c) a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen
módon megtévesztette, vagy
d) az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.
(2) Az ösztöndíj visszafizetéséről a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
dönt. Különös méltánylást érdemlő esetben a Pályázó erre irányuló kérelme esetén a
Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti az összeg
részletekben történő visszafizetését.
(3) A kérelmet az egyösszegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül kell benyújtani. A kérelem benyújtására nyitva álló határidő
jogvesztő.
6.§
Záró rendelkezések
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bucsa, 2019. február 27.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

E rendelet 2019. február 28. napján került kihirdetésre
Dr. Nagy Éva
jegyző
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1. melléklet
HELYI SZEREPLŐK ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT
HELYI ÖNKÉNTES PROGRAMOK
Bucsa Község Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00041 „Térségi együttműködés a
humán kapacitások fejlesztéséért” pályázat keretein belül helyi önkéntes programok
rendezését tervezi, mely programok fő célcsoportját a helyi ifjúság jelenti. Fontos kialakítani
a helyben lakó fiatalokban a lakóhelyi kötődést, a közös munka, a közösen megvalósított
feladatok inspiratív erejét felhasználva. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha
első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások
viselik helyettük. A fiatalok körében növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe
véve még nagyobb a társadalmi felelősség: sokan karrierjük első állomásaként passzivitásba
kényszerülnek. A cél önkéntes programok szervezése a célterületen, amelyek keretében
alkalmanként minimum 2 fő részt vesz önkéntesként vagy egyéb fogadó szervezet
munkájában, vagy egy központi program tevékenységeiben. A résztvevők az önkéntes
programokról részletesebb tájékoztatást, az adott program indulásakor kapnak.
Alulírott vállalom a helyi önkéntes programokban való részvételt.

Bucsa, 20………………...

aláírás
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2. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
BUCSAI KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázó családi és utóneve:
.............................................................................................................................................
Születési név:
.............................................................................................................................................
Anyja születési neve:
.............................................................................................................................................
Születési hely, idő:
.............................................................................................................................................
Állandó lakcíme:
..............................................................................................................................................
Levelezési címe:
..............................................................................................................................................
Tanulói azonosító száma:
..............................................................................................................................................
Bankszámlaszáma:
..............................................................................................................................................
Telefonszáma:
..............................................................................................................................................
E-mail címe:
...............................................................................................................................................
Középfokú oktatási intézmény neve:
...............................................................................................................................................
Középfokú oktatási intézmény címe:
………………………………………………………………………………………………
Tanulmányok várható időtartama:
...............................................................................................................................................
A pályázathoz kötelező mellékelni:
1. a tanulmányi jogviszony igazolása
2. legutolsó félév tanulmányi eredményének hitelesített másolata
3. egy háztartásban élők előző havi jövedelemigazolása
4. a pályázó lakcímkártyájának másolata
Bucsa, 20……………………………………….

………………………………………………
aláírás
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Fenyődi Attila alpolgármester távozik az ülésről, így a jelenlévők száma 7 főről 6 főre
csökken, a szavazat száma is 7-fől 6-ra változik.
5. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a polgármester 2019.
évi szabadságolási ütemtervének elfogadását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e hozzáfűznivaló?
Földesi Györgyné képviselő: Megkérte a polgármester urat, hogy szíveskedjen a január, és
február hónapban eltöltött szabadságáról tájékoztatni a képviselő-testületet.
Megkérdőjelezi, hogy ennyi szabadság áthozata van a polgármester úrnak.
Kláricz János polgármester: Ez enyhén szólva is sértő, amit a képviselő asszony mond.
Földesi Györgyné képviselő: Ne vegye úgy a polgármester úr.
Kláricz János polgármester: A munkaügyes kolleganő kiírta a szabadságot, de a polgármester
nem tud úgy elmenni szabadságra úgy, hogy onnantól kezdve ne legyen elérhető, ezt
mindenki tapasztalta, hogy a munkába bevonható. Most is szabadságon van, látszik is a
határozatban, kérte is a munkaügyes kolleganőt, hogy írja ki a szabadságot.
Földesi Györgyné képviselő: A törvény szerint a polgármesternek minden alkalommal
jelentést kell tenni a képviselő-testületnek, hogy szabadságon volt.
Kláricz János polgármester: Ha a polgármester a szabadsága ideje alatt mégis dolgozik, akkor
abban a képviselő-testület hogyan kompenzálja?
A képviselő asszony azon megjegyzését továbbra is sértőnek tartja, hogy a képviselő asszony
megkérdőjelezi, hogy mennyi az áthozott szabadsága.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdőjelezi, mert bizonyítani nem tudja, ezért így el tudja
fogadni. Szeretné, ha a törvénynek eleget tenne a polgármester úr, és minden hónapban
képviselő-testület felé beszámol a kivett szabadságáról.
Erről ne is vitatkozzanak, mert törvény írja elő ezt a kötelezettséget.
Kláricz János polgármester: A törvény azt is előírja, hogy a polgármesternek kötetlen
munkaideje van. Sőt a törvény azt nem írja elő, hogy a polgármestert napi szinten ellenőrizni
kell, hogy a hivatalban tölti-e a polgármester a munkaidejét. Ezt önszorgalomból szokták a
képviselők tenni.
Földesi Györgyné képviselő: Azt kéri, hogy jelezze a polgármester úr, ha az elmúlt hónapban
szabadságon volt.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ez az ütemterv egy tervezet, ettől az élet hozhat eltérést.
Földesi Györgyné képviselő: Kéri a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen felolvasni a második
bekezdést.
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„(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről
a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az
ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt
megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”
Ez a szabályozás a köztisztviselőkre is így igaz.
Földesi Györgyné képviselő: Ez törvény, tehát ezt be kell tartani.
Kláricz János polgármester: Az idei évben még nem volt szabadságon, de ki vannak írva a
szabadság napok. Így megfelelőnek tartja a képviselő asszony?
Földesi Györgyné képviselő: Megfelelőnek tartja.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy lépnek tovább, szavazzanak, el tudják fogadni a
képviselők?
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a polgármester 2019. évi
szabadságolási ütemtervét elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét
az alábbiak szerint jóváhagyja.
Szabadság kezdete
Szabadság vége
Igénybe vett napok száma
2019.01.07.
2019.01.11..
5
2019.01.21.
2019.01.25.
5
2019.02.04.
2019.02.08.
5
2019.02.18.
2019.02.22.
5
2019.03.04.
2019.03.08.
5
2019.03.27.
2019.03.29.
3
2019.04.08.
2019.04.12.
5
2019.05.06.
2019.05.10.
5
2019.05.27.
2019.05.31.
5
2019.06.17.
2019.06.21.
5
2019.07.01.
2019.07.05.
5
2019.09.16.
2019.09.23.
6
Mindösszesen:
59
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: folyamatos
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6./ napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása a Bucsa
Község Önkormányzata és a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda közötti szerződés ellenőrzése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot a Bucsa Község
Önkormányzata és a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda között megkötött szerződés belső ellenőrzési
jelentés elfogadásáról.
A tegnapi napon a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérdezte a bizottság
elnökét milyen álláspontot alakított ki?
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy a képviselők megkaptáke a november 30-i belső ellenőrzési jelentést.
Dr. Nagy Éva jegyző: Itt van a jelentés, oda tudják adni, Juhász és Harmati képviselő úr nem
tagja a Gazdasági bizottságnak a többi képviselő már megkapta tegnap.
Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A november 30-i és a 2019. január 28-i
jelentést a Gazdasági bizottság megtárgyalta azzal az észrevétellel, amit a jegyző asszony
január 22-én észrevételként küldött a belső ellenőr felé.
A Gazdasági bizottság a novemberi és januári két jelentést elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé azzal a megjegyzéssel és észrevétellel, hogy meg kell szűntetni az udvar
használatát és meg kell szűntetni a szerződést a Szabó Ügyvédi irodával úgy, hogy az okiratot
az ügyvédi iroda készítse el a szerződés megszűnéséről. A kerítést vissza kell állítani.
A Gazdasági Bizottság elfogadja és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja az
ellenőrzés azon megállapításait, idézve az 5. oldalról:
A jelentésem további megállapításait továbbra is fenntartom:
„A képviselő-testület utólagos tájékoztatása csak a munkálatok elvégzését követően történt
meg 2017. október 24-i ülésen.
A közfoglalkoztatottak ilyen irányú foglalkoztatása azért vált szükségessé, mert az
önkormányzat nem rendelkezik fizikai dolgozókkal, azonban ennek egy külső revízió általi
feltárása szankciókat vonhat maga után.”
Ez volt a lényeg, és felmerült az is, - és kéri, hogy a határozatban is legyen benne, hogy
határidőt szabjanak, és egy hónap legyen a határidő, valamint ennek a felelőse a polgármester
úr.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat a felelős, de ha
Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottság elfogadta mindkét belső ellenőrzési
jelentést intézkedések megfogalmazásával.
Dr. Nagy Éva jegyző: A 2019. január 28-i belső ellenőrzési jelentés a novemberi jelentést
visszavonja, tehát egy jelentésről van szó, a január 28-i jelentésről.
Kláricz János polgármester: Összefoglalva a Gazdasági Bizottság megállapításait elmondta,
hogy a Gazdasági bizottság intézkedéseket fogalmazott meg, 2019. március 31-ig el kell járni,
a szerződést az ügyvédi irodával meg kell szűntetni.
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Esetleges külső vizsgálat esetén meglátják, hogy mi lesz következmény.
Megkérdezte a képviselőket, hogy el tudják-e fogadni az elhangzottak szerint a határozati
javaslatot? Kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni?
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata és a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda között megkötött szerződés
belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Cs.A.Cs. Zrt által készített,
Bucsa Község Önkormányzata és a Dr. Szabó Ügyvédi Iroda között megkötött szerződés
belső ellenőrzési jelentést, azzal az intézkedési tervvel, hogy a polgármester szűntesse meg a
szerződést a Dr. Szabó Ügyvédi Irodával, és gondoskodjon a két telek közötti eredeti állapot
visszaállításáról. A megszűntetés határideje: 2019. március 31. napja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: 2019. március 31.
Faluházi Sándor képviselő úr távozik az ülésről, ezért a jelenlévő képviselő száma 5 fő, a
szavazásban részt vesz 5 fő.
7./ A Református Egyház kérelme a református templom felújítására nyújtott kölcsön
visszafizetési határideje módosítására
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a református egyház
kérelmét a református templom felújítására nyújtott kölcsön visszafizetési határideje
módosítására vonatkozóan.
A visszafizetési határidőt 2019. június 30. napjában kérné meghatározni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A református egyház kérelmét javasolja támogatni és a határidőt
megadni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást.
Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a református egyház kérelmét, és a református
templom felújítására nyújtott 2.000.000 Ft kölcsön visszafizetésének határidejét 2019. június
30. napjáig hosszabbítsa meg.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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20/2019.(II.27.) Képviselő-testületi határozat
A Református Egyház kérelme a református templom felújítása nyújtott kölcsön
visszafizetési határideje módosítására
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Református Egyház
kérelmét, a református templom felújítására nyújtott 2.000.000 Ft kölcsön visszafizetési
határidejének2019. június 30. napjáig történő módosítására vonatkozóan.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a bejelentéseket.
Kérte a képviselőket tegyék meg hozzászólásaikat.
Mogyorósi Anikó tag: Kérte, hogy a költségvetésben kerüljön megemelésre az
óvodapedagógusok részére az éves 10.000 Ft-os ruhapénz 20.000 Ft-ra, ez az összeg nagyon
régóta ennyi, semmit nem emelkedett az inflációval sem. 14 főt érintene.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az óvoda költségvetését már elfogadták az előző ülésen.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy találják meg ennek az összegnek a forrását.
Kláricz János polgármester: A pénzügyes főmunkatárs megbízást fog erre kapni. A kérést
elfogadottnak tekintheti a képviselő asszony.
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy mennyi most a közfoglalkoztatottak létszáma,
az írásos tájékoztatásban olvasta, hogy 96 főre kap támogatást az önkormányzat. Mennyi a
különbség a tavalyi évhez képest.
Megkérdezte, hogy a Magyar Falvak programban jelent-e már meg pályázat?
Megkérdezte, hogy a Bucsa és Füzesgyarmat közötti út felújításáról van-e információja a
polgármester úrnak?
A szemeteléssel kapcsolatosan szemléletformálást javasol, nem kellene szemetet szedni, ha
nem dobálnák el. Ez az emberek közérzetét is rontja. Valamivel kellene ösztönözni, hogy
senki ne szemeteljen. Sajnos van olyan hely is a faluban, ahova direkt módon odahordják a
szemetet.
Kláricz János polgármester: 13 fő az a létszám akikkel nem tudott az önkormányzat
szerződést hosszabbítani. Hosszú távon az elvégzett munka minőségére ennek jó hatással kell
lennie.
A Magyar Falvak Programban a pályázatok március 7-én fognak megjelenni, most még egy
pályázat jelent meg a helyi identitástudat erősítése.
A Bucsa Füzesgyarmat közötti út felújítására 6,5 km-t fogadott el a kormány és 2020-ra van a
javítás ideje kitűzve. Erről is van egy anyag, amelyben a kormány az ütemezést részletezi.
A szemeteléssel kapcsolatosan a községben a Dózsa György utca végén a régi Liget
vendéglátónál kialakult helyzet valóban nem helyes, notorikusan odahordják a szemetet, ahol
régen volt a szelektív gyűjtő. Az önkormányzat összeszedi, elviszi, majd újra odakerült a
szemét. Valóban meg kellene ennek szűnni.
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Földesi Györgyné képviselő: A Gazdasági Bizottsági ülésen is szó volt róla, hogy nincs
szükség annyi szemétszedő munkásra. Addig, amíg azt a lehetőséget megadja az
önkormányzat, hogy vannak szemétszedők, azzal arra ösztökél másokat, hogy nyugodtan
dobják el, majd úgyis jönnek és összeszedik. Nem kell a mai világban ennyi falut járó
közmunkás. Visszább kellene venni ebből a létszámból. Mindenkiben kell lenni annyi
tiszteletnek, hogy nem dobja el a szemetet. A saját háza előtt pedig mindenki szedje össze.
Felvetné még azt is, hogy a Karcag-Bucsa közötti út mellett is van újra szemét, szíveskedjen a
polgármester úr felvenni a kapcsolatosa a karcagi polgármester úrral ez ügyben.
Harmati Gyula képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy újra lesz a községben „Te szedd”
akció.
Juhász Sándor képviselő: Sajnos a kocsiból is kidobálják a szemetet az útra. Megköszöni,
hogy a polgármester úr beszámolójában szerepel az útkarbantartás.
Továbbá a mozgáskorlátozottak irodájának kialakításával kapcsolatosan is szeretne
előrelépéseket kezdeményezni.
Kláricz János polgármester: A mozgáskorlátozottak irodáját tekintsék meg mindketten,
hogyan tudják kialakítani az irodai munkára alkalmas helyet. Elnézést kér az eddig csúszásért.
Földesi Györgyné képviselő: A Bucsa és Füzesgyarmat közötti út felújításáról a
füzesgyarmati újságban, az Amondóban olvasott, úgy ahogyan a polgármester úr is
tájékoztatást adott.
A művelődési ház intézményesítésével kapcsolatosan szeretne határidőt megszabni és kéri,
hogy a pénzügyes munkatárs már a 2019. évi költségvetéshez készítsen számítást.
Az utcákba való zúzottkő kiszállítást már ígérték a télre, sőt mielőtt beáll a tél, de nem vitte az
önkormányzat.
A Kossuth u. 64. szám előtti közterületen nagyon nagy kamionnyomok vannak, nem elegáns
hogy oda építkezési törmeléket hordtak ki. Kéri, hogy az önkormányzat javítsa itt meg a mély
nyomokat, vigyenek oda követ.
A Dózsa György utcán az aszfaltút két oldalán elkezdődött a feltöltés, jelzést kapott a
lakosoktól, mivel kisebb nehézségek voltak. A helyszínt a jegyző asszonnyal megtekintették,
az ott dolgozókkal megbeszélték a munkafolyamatot, ezt követően már jól haladt munka. Az a
tapasztalat, hogy ott kell lenni a dolgozókkal, vezetni kell őket, a helyszínen kell lenni a
munkavezetőnek. Sok volt a feltöltésben a föld, de változott a helyzet, és most elégedett a
munkavégzéssel.
A kertészetet megtekintette, az üvegház három év távlatában még mindig nincsen kész.
Kérné, hogy végezzék el a felújítást.
A Kossuth téren a közlekedési táblákat még nem helyezték ki. Azt a tájékoztatást kapták,
hogy készen vannak a táblák. A közterület használattal kapcsolatosan van az
önkormányzatnak rendelete, azt be kell tartatni.
A lakásokra és egyéb bérleti díjakra vonatkozó rendelkezéseket pedig felül kell vizsgálni.
A vagyongazdálkodással kapcsolatos napirend április hónapban lesz.
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Megjegyzésként mondja el, hogy a szociális tűzifa kiosztással kapcsolatosan nem teljesen
megfelelően történt a kiosztás, nem kezdték időben, nem volt elég a tűzifa, nem volt elég
gördülékeny. Változatlanul sajnálja, hogy még mindig nem kapott listát azokról akik tűzifát
kaptak, sokan nem is értik, miért nem kaphat erről tájékoztatást, de nagyon sok jelzést kap a
lakosoktól a kiosztással kapcsolatosan. A becsületes embereket kell védeni.
A mozgáskorlátozottak irodájával kapcsolatosan nem tesz megjegyzést.
A Petőfi utcai utcanévtábla kitört, nincs a helyén. A rendőrségi jelzőtábla is megdőlt.
Kéri, hogy nézzék meg ezeket az utcanév táblákat, lehet, hogy nemcsak ezzel a kettővel van
probléma.
A Széchenyi utcai telek ajándékozással történő átírása még nem történt meg. Kérjék már,
hogy rendezze le az ügyvéd úr, mindenféle térítés nélkül. Havonta fizettek az ügyvéd úrnak
még sem rendezte még le.
Évek óta probléma a helyi újság, tévé, a honlap, a lakossággal való kapcsolat, nem működik a
vendégkönyv. Kinek a feladata ez? Hogyan maradtak ezek ennyire el? Azt sem tudják a
lakosok, hogy mikor van testületi ülés.
Nem tudják a lakosok mikor van testületi ülés, eljönnének, nyilvános az ülés.
Haladni kell a korral.
A Gazdasági Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a 12.000 Ft, amit a kormány
rezsicsökkentésre juttatott a lakosoknak a helyi tüzépen került kiszolgálásra. Nagyon rossz
minőségű tűzifát adott a vállalkozó, szemetes volt a fa, ezért békételenek a lakosok.
A Béke utca végén nagyon mély az árok, többen rokkant kocsival közlekednek, két éve volt
már erről szó, miért nem fedik le az árkot, van még áteresz az Árpád soron, kéri, hogy
végezzék el.
Megkérdezte, hogy a közmunka programban foglalkoztatottak névsorát megkaphatja-e, mint
képviselő? 2018 évről már lefutott a közmunka, akkor kapott névsort, ellenőrzést is végzett.
Dr. Nagy Éva jegyző: A szociális tűzifában részesültek névsorát, átadja a képviselő
asszonynak, de az ügyiratba bele tekinteti nem lehet, mert ott már személyes adatok vannak.
Kláricz János polgármester: A közfoglalkoztatottak névsorát is át fogják adni a képviselő
asszonynak.
Földesi Györgyné képviselő: A támogatottakat amúgy is látják, hiszen a lakáshoz szállítják a
tűzifát. Szeretné tudni, hogy kik kaptak, kiket érintett a támogatás.
De azért adják a tűzifa támogatást valakinek, hogy eladja? Nem azokat kell támogatni, akik
eladják.
Harmati Gyula képviselő: Erkölcsi probléma ez. Ha a törvény körbeírja, hogy kiknek kell
adni, és valaki jogosult, akkor megkapja, és onnantól, hogy mit tesz vele a lakos, azt nem
lehet követni.
Földesi Györgyné képviselő: Ha a lakosok megszólítják, akkor mint képviselő intézkedik, de
soha nem intézkedik, ha meg nem győződik valamiről.
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Kláricz János polgármester: A képviselő asszony által elhangzottakat mindig többször
meghallgatják.
A művelődési ház intézményesítésével kapcsolatosan javasolja, hogy a március 14-én
elfogadásra kerülő költségvetéskor már készüljenek egy keretösszeggel, olyan gazdasági
számítással, amely a bér, a dologi kiadások, és a kulturális rendezvényekre fordítandó
keretösszeget tartalmazza. A részletek kibontását év közben is el tudják készíteni.
A szakmai oldal előkészítését a jegyző asszonytól kéri a munkatársak segítségével.
Harmati Gyula képviselő: Tavaly nyáron jelent meg az EMMI rendelet, amely kibontja a
közművelődési törvényt, ami nagyon komoly jogszabály. 2021 évtől ha nem rendelkezik
megfelelő szakemberrel az önkormányzat, nem kapja meg a közművelődési normatívát.
A szakmai előadásokat mindig azzal kezdik, hogy ember nélkül semmi sem lehetséges,
intézmény nélkül semmi sem tartós. Ha egy személy van, akire rá vannak bízva a dolgok, és
értéket kíván teremteni nem biztos, hogy látványos, de gondolkodásban, a faluról kialakított
képben, amit kifelé is sugároznak, nagyon hosszú munka. Intézmény formában könnyebb és
maradandóbb.
Kláricz János polgármester: A kőterítéssel kapcsolatosan el van maradva az önkormányzat.
Földesi Györgyné képviselő: A Zrínyi utcában ott maradt a kőtörmelék, miért nincs befejezve
a munkafolyamat.
Kláricz János polgármester: A jövő héten lesz egy település bejárás, minden utcát
megtekintenek a műszaki munkatárssal, a jegyző asszonnyal.
A Kossuth téri kamionparkolással kapcsolatosan elmondta, hogy a forgalomtechnikai
eszközök rendelkezésre állnak, március végére a kivitelezést be tudják vállalni, kéri a jegyző
asszonyt, hogy legyenek a műszaki munkatársak bevonva. A nagy teherforgalmú gépkocsik
parkolása szűnjön meg a parkban.
A Dózsa György utcai padkával kapcsolatosan megbeszélték a történteket, de hozzátennék,
hogy szeretné ha ilyen tekintetben a jelzések a lakosságtól közvetlenül az önkormányzathoz
jönnének be.
Az üvegház javítása még nem történt meg, be van hozzá vásárolva, kérni fogja hogy
készüljön el.
A közterület-használattal kapcsolatosan újabb felülvizsgálatot kér a képviselő asszony.
Földesi Györgyné képviselő: A közterület használattal kapcsolatos rendeletet javasolja
felülvizsgálni, továbbá a lakások bérleti díjáról szóló rendeletet. Ezek módosításával bevétel
tudna képezni az önkormányzat.
Kláricz János polgármester: A szociális tűzifát az önkormányzat kiosztotta.
A Széchenyi utcai telek átírását az ügyvéd úr díjazás nélkül el fogja végezni. Egy tulajdonos
aláírása hiányzik még a szerződésen. Ezzel kapcsolatosan költség nem jelenik meg az
önkormányzatnál.
A helyi újság készítése zajlik.
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A 12.000 Ft-os kuponokat a helyi vállalkozónál lehetett beváltani, ha nem találta
megfelelőnek a lakos a tűzifát, akkor nem kellett volna elvinnie.
Földesi Györgyné képviselő: A lakos azzal kereste meg, hogy nem volt megfelelő minőségű a
tűzifa.
Kláricz János polgármester: Béke utca vége árok javítására már többször tett ígéretet, jogos a
felvetés. Meg tudja oldani az önkormányzat a közfoglalkoztatottak bevonásával.
Földesi Györgyné képviselő: A Széchenyi utcai árok lefedésével is foglalkozniuk kellene.
Ha kezdenek az árkokkal foglalkozni, javasolja hogy legyen előterében a Széchenyi utca.
Kláricz János polgármester: A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan a névsor megismerhető,
a jegyző asszony átadja a listát.
A képviselő asszony most 15 tételben teljesen elfogadható dolgokat hozott fel, de van amikor
megsérti a polgármestert, egy-egy odaszúrt mondatával.
Földesi Györgyné képviselő: Még egy kérdéssel megtoldaná a mondanivalóját. Megkérdezte,
hogy mit égetnek a külterületen?
Kláricz János polgármester: Bejelentési kötelezettség mellett lehet égetni, de olyan
zöldhulladékot égettek az említett helyen, amit később más célra nem használnak fel.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 17,20 órakor bezárta.
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